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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, mengenai Hubungan 

Tinggi Badan, Berat Badan,VO2 max, dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap 

Lari Jarak Pendek 200 Meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo Lampung 

Timur  yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan  lari 

jarak pendek 200 meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo Lampung 

Timur, dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,375. Dengan n = 

30, nilai rtabel 5% = 0.361. Ternyata rhitung  = 0,375> rtabel 5% = 0.361 

atau taraf signifikan <0,05. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan dengan lari 

jarak pendek 200 meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo Lampung 

Timur, dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,429. Dengan n = 

30, nilai rtabel 5% = 0.361. Ternyata rhitung  = 0,429> rtabel 5% = 0.361 

atau taraf signifikan <0,05. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara VO2 max  dengan lari jarak 

pendek 200  meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo Lampung Timur, 

dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,501. Dengan n = 30, 

nilai rtabel 5% = 0.361. Ternyata rhitung  = 0,501> rtabel 5% = 0.361 atau 

taraf signifikan <0,05. 
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4. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai 

dengan lari jarak  pendek 200 meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo 

Lampung Timur, dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,625. 

Dengan n = 30, nilai rtabel 5% = 0.361. Ternyata rhitung  = 0,625> rtabel 

5% = 0.361 atau taraf signifikan <0,05. 

Maka hipotesis yang peneliti ajukan diterima, yaitu terdapat hubungan antara 

tinggi badan, berat badan, VO2 max dan kekuatan otot tunggkai terhadap lari 

jarak pendek 200 meter pada  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan prestasi lari jarak pendek 200 

meter hendaknya dalam mencari bakat dan memberikan latihan kondisi 

fisik yang mengarah pada tinggi badan, berat badan,VO2 max, dan 

kekuatan otot tungkai secara berkesinambungan dan saling 

terkoordinasi dan menguasai teknik lari jarak pendek 200 meter dengan 

benar sehingga prestasi lari jarak pendek 200 meter lebih baik.  

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang 

lebih besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran 

secara komperhensif dan mendalam. 

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih atletik, beban latihan untuk tiap unsur 

kondisi fisik  disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel  

terhadap lari jarak pendek 200 meter. 


